
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 424.751 - SP (2017/0294166-2)

RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
IMPETRANTE : LUCAS GABRIEL PEREIRA 
ADVOGADO : LUCAS GABRIEL PEREIRA  - SP297308 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : AMANDA DA COSTA CAETANO (PRESO)

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
CRIME COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL. PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ÓBICE 
DA SÚMULA N.º 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE 
ENTORPECENTE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A 
MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE GENITORA DE 
CRIANÇA QUE NECESSITA DE SEUS CUIDADOS. SITUAÇÃO 
EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. 
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 
POR DOMICILIAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO 
COLEGIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a 
liminar em prévio writ submete-se aos parâmetros da Súmula n.º 691 do 
Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, 
o que ocorre na espécie dos autos. Superveniência do julgamento colegiado 
que acarreta o não conhecimento do writ.
2. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos 
a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos 
extraídos da conduta perpetrada pela acusada, caracterizada pela expressiva 
quantidade de droga apreendida, a ser levada na genitália da paciente para o 
interior de presídio, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da 
ordem pública.
3. Por evidente que a nova redação do artigo 318 do Código de Processo 
Penal, dada pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), veio 
à lume com o fito de assegurar a máxima efetividade ao princípio 
constitucional da proteção integral à criança e adolescente, insculpido no artigo 
227 da Constituição Federal, bem como no feixe de diplomas normativos 
infraconstitucionais integrante de subsistema protetivo, do qual fazem parte o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), a Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança (Decreto n.º 99.710/1990), dentre outros.
4. Quando a presença de mulher for imprescindível a fim de prover os 
cuidados a filho menor - in casu, menino com 1 ano de idade, cabe ao 
magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do carcer ad 
custodiam pela prisão domiciliar, legando a medida extrema às situações em 
que elementos concretos demonstrem claramente a insuficiência da inovação 
legislativa em foco.
5. Cumprimento do quanto determinado no julgamento do habeas corpus 
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coletivo nº 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou 
assentado o entendimento de que seja determinada " a substituição da prisão 
preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das 
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres 
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos 
termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com 
Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), 
relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, 
enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes 
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus 
descendentes. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais 
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas 
com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas 
socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas 
as restrições acima."
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, ratificando a 
liminar outrora deferida, a fim de substituir a segregação preventiva da 
paciente pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código 
de Processo Penal, ficando a cargo do Magistrado singular a fiscalização do 
cumprimento do benefício, com a advertência de que a eventual desobediência 
das condições da custódia domiciliar tem o condão de ensejar o 
restabelecimento da constrição preventiva.

 

  

 ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:  A Sexta Turma, por 
unanimidade, não conheceu do habeas corpus e, por maioria, concedeu, ordem de ofício, nos 
termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e 
Antonio Saldanha Palheiro, que concediam ordem de ofício em maior extensão. Os Srs. 
Ministros Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

 
 Brasília, 13 de março de 2018(Data do julgamento)

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
Relatora
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HABEAS CORPUS Nº 424.751 - SP (2017/0294166-2)
RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
IMPETRANTE : LUCAS GABRIEL PEREIRA 
ADVOGADO : LUCAS GABRIEL PEREIRA  - SP297308 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : AMANDA DA COSTA CAETANO (PRESO)

RELATÓRIO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora): 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de 

AMANDA DA COSTA CAETANO, apontando como autoridade coatora Desembargador 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n.º 2214146-38.2017.8.26.0000).

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, em 02/09/2017, por 

suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido a prisão convertida em preventiva, 

pelo Juízo de plantão de Ourinhos/SP (processo nº 0000320-72.2017.8.26.0578).

Eis o que consta do decisum (fls. 93/95):

AMANDA DA COSTA CAETANO foi presa em flagrante pela prática, 
em tese. dos crimes capitulados nos arts. 33. "caput" c/c art. 40, inciso III, 
ambos da Lei 11.343/06.

O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em 
preventiva.

É o brevíssimo relatório. DECIDO.
No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 

do CPP, passo a decidir.
Está presente a hipótese de flagrante delito, sendo que a situação fática 

e a conduta da autuada se encontra subsumida às regras previstas pelo art. 
302 e seus incisos do Código de Processo Penal.

O auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, 
não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a 
justificar o relaxamento da prisão.

Demais disso, foram cumpridas todas as formalidades legais e 
respeitados os direitos individuais constitucionais. As demais providências 
que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente adotadas, 
conforme se verifica dos presentes autos.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos 
nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios 
suficientes de autoria, bem como da finalidade da traficância.

Com efeito, consta do expediente que a autuada foi visitar seu amásio 
LEANDRO RODRIGUES SILVA, que se encontra cumprindo pena na 
Cadeia Pública de Bernardino de Campos. Ao passar pelo detector de 
metais, o aparelho identificou que a autuada estaria portando um objeto 
irregular. Durante a revista pessoal foi encontrado um objeto de forma 
cilíndrica, embalado com fita adesiva com substância aparentando ser 
maconha, introduzido na vagina da indiciada.

Segundo a Policial Civil Simone Abras Prezoto, ao ser questionada, a 
autuada teria confessado que trazia consigo uma porção de maconha, 
seguindo orientações de seu amásio Leandro Rodrigues da Silva, 

Documento: 1684453 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 26/03/2018 Página  3 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

informando que a droga seria revendida no interior da penitenciária e que 
receberia a seu pagamento pelo transporte da droga quando deixasse a 
unidade prisional (fls. 04).

Do expediente consta o Laudo de Constatação Preliminar de n° 
387261/2017, com resultado positivo para "maconha", com peso bruto de 
102,1 gramas (fls. 15).

Neste contexto, diante das circunstâncias que cercaram a abordagem e 
o encontro de considerável quantidade da droga no contexto citado no 
expediente, evidencia-se, nesse momento, a traficância.

Outrossim, sabido que as medidas cautelares penais devem ser fixadas 
com observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para 
a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, 
devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, 
às circunstâncias do fato e às condições pessoais da averiguada art. 282 do 
CPP.

A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas 
cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, 
mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, 
§ 6º, do CPP).

No caso vertente, verifica-se a presença dos requisitos da prisão 
preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 
Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos 
e há provas da materialidade e indícios da autoria.

Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem 
pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a 
aplicação da lei penal.

Com efeito, os elementos contidos nos autos indicam, em princípio, 
que a autuada tenha envolvimento com a criminalidade, não só diante da 
significativa quantidade de entorpecente encontrada em seu poder - com 
aptidão de gerar diversas porções - como também diante das circunstâncias 
em que se deram os fatos - no interior de unidade prisional, denotando-se 
total ausência de temor da indiciada quanto às conseqüências de seu atuar.

Não é demais consignar que o tráfico de drogas é delito equiparado a 
hediondo e está relacionado ao aumento da violência e da criminalidade, 
mesmo no interior de estabelecimentos prisionais.

Também a gravidade da pena cominada ao delito em debate acarreta 
risco de que a autuada se colocada em liberdade, venha a se evadir do 
distrito da culpa, prejudicando sobremaneira a instrução criminal e 
impedindo a futura aplicação da lei penal.

Destarte, verificadas as hipóteses previstas pelos artigos 312 e 313, 
inciso I, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de 
AMANDA DA COSTA CAETANO em prisão preventiva, para garantia da 
ordem pública, garantia da instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

Expeçam-se mandados de prisão.

Foi indeferido pedido de revogação da preventiva pelo Juízo da Vara Única de 

Ipauçu/SP, assim (fls. 268):

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva em favor da 
acusada Amanda da Costa Caetano, com manifestação contrária do 
Ministério Público.
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É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Alega em seu pedido ser a ré primária e estar sob a sua responsabilidade 

o seu filho, ainda requerendo o direito à amamentação (1 ano e 4 meses), 
bem como pelo fato de necessitar de agendamento de consulta médica, 
para ser submetido a uma cirurgia.

Convém frisar não haver nos autos a comprovação da 
imprescindibilidade da denunciada em relação aos cuidados com o infante 
(art. 318, inciso III, do CPP). Ainda há de se verificar estar Lucas Miguel 
sob os cuidados do avô paterno (fls. 121). Ainda, depreende-se dos 
documentos apresentados que já em julho do corrente ano, antes da 
decretação de sua prisão preventiva, a acusada não levou seu filho à 
consulta médica agendada (fls. 131).

Por fim, não há nos autos prova de agendamento de procedimento 
cirúrgico em relação ao menor.

A revogação exigiria, pois, que não mais subsistissem os requisitos da 
preventiva, situação ausente no caso concreto, já que os fundamentos do 
decreto da prisão não foram abalados.

Ante o exposto, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva 
formulada em favor da denunciada AMANDA DA COSTA CAETANO.

Aguarde-se a instrução do feito.

A liminar do prévio writ foi indeferida (fls. 136/137):

1. Em benefício da ré Amanda da Costa Caetano o advogado Lucas 
Gabriel Pereira impetrou “habeas corpus”, com pedido liminar, alegando 
estar a paciente a sofrer ilegal constrangimento imposto pela MMª Juíza de 
Direito da Comarca de Ipauçu, nos autos nº 0000320-72.2017.8.26.0578, 
porque, presa no dia 02 de setembro de 2017 por suposta prática do crime 
previsto nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, 
a prisão em flagrante dela fora convertida em preventiva, embora ausentes 
os requisitos legais para tanto, não podendo servir de base somente a 
gravidade do delito. Além disso, foi indeferido o pedido de prisão 
domiciliar, apesar de ela fazer jus ao benefício, porquanto é primária, de 
bons antecedentes e tem um filho menor de idade, que necessita de seus 
cuidados, estando agora sob os cuidados do avô paterno, sendo certo que 
ele agora está prestes a se submeter a procedimento cirúrgico. Por essas 
razões, pleiteia a concessão da ordem para ser revogada a prisão preventiva 
da paciente, com aplicação ou não de medida cautelar diversa da prisão, ou 
substituída a custódia cautelar por prisão domiciliar, expedindo-se alvará de 
soltura.

2. É bem de ver que a providência liminar em “habeas corpus” é 
excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que avulta 
flagrante o constrangimento ilegal, e essa não é a hipótese dos autos. 
Apurar se os fundamentos que serviram de base para a manutenção da 
prisão preventiva da paciente são ou não suficientes para sustentar o 
decidido e se ela preenche os requisitos para ter revogada a custódia 
cautelar ou permanecer em gozo de prisão domiciliar, constitui matéria a 
ser enfrentada segundo as circunstâncias típicas do caso concreto e por 
isso é inadequada à esfera de cognição sumária que distingue esta fase do 
procedimento, reservando-se tal exame para o julgamento de mérito pela 

Documento: 1684453 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 26/03/2018 Página  5 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

colenda Câmara, até porque não se presta a medida a antecipar a tutela 
jurisdicional. Portanto, indefiro a liminar.

3. Requisitem-se as informações a serem prestadas pela digna 
autoridade apontada como coatora no prazo legal.

Com elas, dê-se vista à ilustrada Procuradoria de Justiça.

Daí a presente impetração, alegando que a paciente é primária, tem bons 

antecedentes e tem um filho de 1 ano e 4 meses que necessita de tratamento cirúrgico.

Diz que a paciente tem direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do  

Código de Processo Penal e, diante da flagrante ilegalidade na prisão preventiva, há de ser 

superada a Súmula 691/STF.

Aduz que, embora esteja a criança sob os cuidados do avô, não é ele 

aposentado e, portanto, precisa trabalhar e deixar o infante com terceiros.

Salienta que a prisão preventiva é a última medida e, pois, há de ser bem 

fundamentada, pois, caso contrário, cede espaço para a imposição de outras cautelares menos 

aflitivas.

Meras conjecturas que poderá a paciente fugir ou atrapalhar a colheita da 

prova não são suficientes para o encarceramento cautelar que deve resultar de elementos 

concretos, sendo certo a gravidade do delito, por si só, não é bastante.

Pede, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva com ou sem 

outras medidas cautelares, ou, alternativamente, que seja deferida a prisão domiciliar.

A liminar foi por mim deferida, para garantir à paciente o direito de aguardar o 

julgamento deste writ em prisão domiciliar (fls. 291/295).

Informações prestadas às fls. 312/313 e 318/319, estas acompanhadas do 

inteiro teor do acórdão do colegiado de origem, com a denegação da ordem, merecendo 

destaque o seguinte excerto do voto condutor:

O delito aqui versado é grave, em função da grande nocividade para o 
meio social que tal conduta acarreta. Ademais, como cediço, a manutenção 
da prisão cautelar depende de análise das circunstâncias que envolveram os 
fatos delituosos e das condições pessoais do agente. No caso, como se viu, 
há prova da materialidade da infração e indícios suficientes de autoria por 
parte da paciente, a qual, entrou em unidade prisional com expressiva 
quantidade de tóxico, com a finalidade de entregar ao seu companheiro, 
que lá estava recolhido e este por seu turno visava revendê-lo aos demais 
detentos, a revelar, ao menos por ora, ser necessária a manutenção da 
custódia dela para garantia da ordem pública, conveniência da instrução 
criminal e eventual aplicação da lei penal, nesse sentido já tendo decidido o 
Pretório Excelso (JSTF 170/350).

Por tais razões, é também inviável no caso a aplicação em benefício da 
paciente das disposições da Lei n° 12.403/2011.

(...)
Ressalte-se que o fato de ser a paciente primária, de bons antecedentes 

e ter filho menor não basta para elidir a custódia cautelar de agente 
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envolvida em delito de tráfico de entorpecentes, haja vista a natureza 
hedionda desse crime e as sérias conseqüências que ele acarreta á 
sociedade.

Aliás, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar a autoridade impetrada 
assim se manifestou: 
"Convém frisar não haver nos autos a comprovação da imprescindibilidade 
da denunciada em relação aos cuidados com o infante (art. 318, inciso III, 
do CPP). Ainda há de se verificar estar Lucas Miguel sob os cuidados do 
avô paterno (fls. 121). Ainda, depreende-se dos documentos apresentados 
que já em julho do corrente ano, antes da decretação de sua prisão 
preventiva, a acusada não levou seu filho a consulta médica agendada (fls. 
131). 
Por fim, não há nos autos prova de agendamento de procedimento 
cirúrgico em relação ao menor. A revogação exigiria, pois, que não mais 
subsistissem os requisitos da preventiva, situação ausente no caso 
concreto, já que os fundamentos do decreto da prisão não foram abalados" 
(fl. 133).

Observa-se pelo conteúdo da decisão que, antes mesmo de ser presa 
pelo cometimento do delito aqui versado, a paciente demonstrou 
desinteresse pela saúde do filho, inclusive não se preocupando em levá-lo à 
consulta previamente agendada, ciente de que o reagendamento poderia 
levar meses. Ademais, o menor, que já não é recém-nascido, está sendo 
assistido por seu avô paterno, residente na cidade de Ribeirão Preto.

(...)
Portanto, inexistindo o constrangimento ilegal invocado, pois a custódia 

da paciente é legítima, a única conclusão possível de se adotar é aquela que 
aponta no sentido da denegação da ordem impetrada.

Com vista dos autos, manifestou-se o Ministério Público Federal, em parecer 

da lavra do Subprocurador-Geral Francisco Xavier Pinheiro Filho, pela prejudicialidade do writ 

(fls. 334/339).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 424.751 - SP (2017/0294166-2)
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
CRIME COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL. PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ÓBICE 
DA SÚMULA N.º 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. 
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE 
ENTORPECENTE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A 
MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE GENITORA DE 
CRIANÇA QUE NECESSITA DE SEUS CUIDADOS. SITUAÇÃO 
EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. 
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 
POR DOMICILIAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO 
COLEGIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM 
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a 
liminar em prévio writ submete-se aos parâmetros da Súmula n.º 691 do 
Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, 
o que ocorre na espécie dos autos. Superveniência do julgamento colegiado 
que acarreta o não conhecimento do writ.
2. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos 
a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos 
extraídos da conduta perpetrada pela acusada, caracterizada pela expressiva 
quantidade de droga apreendida, a ser levada na genitália da paciente para o 
interior de presídio, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da 
ordem pública.
3. Por evidente que a nova redação do artigo 318 do Código de Processo 
Penal, dada pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), veio 
à lume com o fito de assegurar a máxima efetividade ao princípio 
constitucional da proteção integral à criança e adolescente, insculpido no artigo 
227 da Constituição Federal, bem como no feixe de diplomas normativos 
infraconstitucionais integrante de subsistema protetivo, do qual fazem parte o 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), a Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança (Decreto n.º 99.710/1990), dentre outros.
4. Quando a presença de mulher for imprescindível a fim de prover os 
cuidados a filho menor - in casu, menino com 1 ano de idade, cabe ao 
magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do carcer ad 
custodiam pela prisão domiciliar, legando a medida extrema às situações em 
que elementos concretos demonstrem claramente a insuficiência da inovação 
legislativa em foco.
5. Cumprimento do quanto determinado no julgamento do habeas corpus 
coletivo nº 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou 
assentado o entendimento de que seja determinada " a substituição da prisão 
preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das 
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres 
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos 
termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com 

Documento: 1684453 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 26/03/2018 Página  8 de 5



 

 

Superior Tribunal de Justiça

Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), 
relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, 
enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes 
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus 
descendentes. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais 
mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas 
com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas 
socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas 
as restrições acima."
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, ratificando a 
liminar outrora deferida, a fim de substituir a segregação preventiva da 
paciente pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código 
de Processo Penal, ficando a cargo do Magistrado singular a fiscalização do 
cumprimento do benefício, com a advertência de que a eventual desobediência 
das condições da custódia domiciliar tem o condão de ensejar o 
restabelecimento da constrição preventiva.

 

VOTO

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora): 
O presente habeas corpus volta-se contra decisão que indeferiu pedido 

liminar em prévio writ, pretendendo a revogação da prisão preventiva ou a concessão da 

prisão domiciliar à paciente com a finalidade de cuidar do filho menor de idade.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora noticiam que o 

feito originário foi submetido a exame perante o órgão colegiado, sendo denegada a ordem. 

Ao que me parece do caso, vislumbra-se manifesta ilegalidade a autorizar que 

se excepcione a aplicação do verbete sumular n.º 691 do Pretório Excelso. 

Não se descura da superveniente assentada, na qual restou apreciada pelo 

colegiado a impetração manejada perante o Tribunal estadual, a impossibilitar, em princípio, 

deliberação sobre o mérito do presente remédio heroico. 

Entretanto, ressalvam-se hipóteses de patente ilegalidade, nos moldes do art. 

654, § 2.º, do Código de Processo Penal, que disciplina a extraordinária concessão de ofício da 

ordem, o que acredito ser a situação vertente, a se evitar que perdure o constrangimento 

inaugural.

Especificamente no ponto, ressalto que, em 21/02/2018, a Defesa impetrou 

novo habeas corpus (HC 437.427/SP), diante da denegação da ordem pelo colegiado 

estadual. Pleiteou a concessão da liminar, com a manutenção da situação jurídica da paciente, 

que está em prisão domiciliar por força da decisão proferida nestes autos.

A rigor, haveria a prejudicialidade deste writ e prosseguimento daquele outro 

feito. Não obstante, tal medida afrontaria o princípio da instrumentalidade das formas e da 

celeridade processual, porquanto este processo encontra-se totalmente instruído e pronto para 
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julgamento, enquanto o HC 437.427 estava em sua fase incipiente, com novo pleito da liminar 

já deferida nesta sede.

Destarte, prossigo com o julgamento deste habeas corpus, passando ao 

exame da questão meritória.

Confiram-se os fundamentos declinados pelo magistrado singular para a 

decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 93/95):

AMANDA DA COSTA CAETANO foi presa em flagrante pela prática, 
em tese. dos crimes capitulados nos arts. 33. "caput" c/c art. 40, inciso III, 
ambos da Lei 11.343/06.

O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em 
preventiva.

É o brevíssimo relatório. DECIDO.
No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 

do CPP, passo a decidir.
Está presente a hipótese de flagrante delito, sendo que a situação fática 

e a conduta da autuada se encontra subsumida às regras previstas pelo art. 
302 e seus incisos do Código de Processo Penal.

O auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, 
não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a 
justificar o relaxamento da prisão.

Demais disso, foram cumpridas todas as formalidades legais e 
respeitados os direitos individuais constitucionais. As demais providências 
que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente adotadas, 
conforme se verifica dos presentes autos.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos 
nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios 
suficientes de autoria, bem como da finalidade da traficância.

Com efeito, consta do expediente que a autuada foi visitar seu amásio 
LEANDRO RODRIGUES SILVA, que se encontra cumprindo pena na 
Cadeia Pública de Bernardino de Campos. Ao passar pelo detector de 
metais, o aparelho identificou que a autuada estaria portando um objeto 
irregular. Durante a revista pessoal foi encontrado um objeto de forma 
cilíndrica, embalado com fita adesiva com substância aparentando ser 
maconha, introduzido na vagina da indiciada.

Segundo a Policial Civil Simone Abras Prezoto, ao ser questionada, a 
autuada teria confessado que trazia consigo uma porção de maconha, 
seguindo orientações de seu amásio Leandro Rodrigues da Silva, 
informando que a droga seria revendida no interior da penitenciária e que 
receberia a seu pagamento pelo transporte da droga quando deixasse a 
unidade prisional (fls. 04).

Do expediente consta o Laudo de Constatação Preliminar de n° 
387261/2017, com resultado positivo para "maconha", com peso bruto de 
102,1 gramas (fls. 15).

Neste contexto, diante das circunstâncias que cercaram a abordagem e 
o encontro de considerável quantidade da droga no contexto citado no 
expediente, evidencia-se, nesse momento, a traficância.

Outrossim, sabido que as medidas cautelares penais devem ser fixadas 
com observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para 
a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, 
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devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, 
às circunstâncias do fato e às condições pessoais da averiguada art. 282 do 
CPP.

A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas 
cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, 
mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, 
§ 6º, do CPP).

No caso vertente, verifica-se a presença dos requisitos da prisão 
preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 
Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos 
e há provas da materialidade e indícios da autoria.

Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem 
pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a 
aplicação da lei penal.

Com efeito, os elementos contidos nos autos indicam, em princípio, 
que a autuada tenha envolvimento com a criminalidade, não só diante da 
significativa quantidade de entorpecente encontrada em seu poder - com 
aptidão de gerar diversas porções - como também diante das circunstâncias 
em que se deram os fatos - no interior de unidade prisional, denotando-se 
total ausência de temor da indiciada quanto às conseqüências de seu atuar.

Não é demais consignar que o tráfico de drogas é delito equiparado a 
hediondo e está relacionado ao aumento da violência e da criminalidade, 
mesmo no interior de estabelecimentos prisionais.

Também a gravidade da pena cominada ao delito em debate acarreta 
risco de que a autuada se colocada em liberdade, venha a se evadir do 
distrito da culpa, prejudicando sobremaneira a instrução criminal e 
impedindo a futura aplicação da lei penal.

Destarte, verificadas as hipóteses previstas pelos artigos 312 e 313, 
inciso I, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de 
AMANDA DA COSTA CAETANO em prisão preventiva, para garantia da 
ordem pública, garantia da instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

Expeçam-se mandados de prisão.

Foi indeferido pedido de revogação da preventiva pelo Juízo da Vara Única de 

Ipauçu/SP, assim (fls. 268):

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva em favor da 
acusada Amanda da Costa Caetano, com manifestação contrária do 
Ministério Público.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Alega em seu pedido ser a ré primária e estar sob a sua responsabilidade 

o seu filho, ainda requerendo o direito à amamentação (1 ano e 4 meses), 
bem como pelo fato de necessitar de agendamento de consulta médica, 
para ser submetido a uma cirurgia.

Convém frisar não haver nos autos a comprovação da 

imprescindibilidade da denunciada em relação aos cuidados com o 

infante (art. 318, inciso III, do CPP). Ainda há de se verificar estar 

Lucas Miguel sob os cuidados do avô paterno (fls. 121). Ainda, 

depreende-se dos documentos apresentados que já em julho do 
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corrente ano, antes da decretação de sua prisão preventiva, a acusada 

não levou seu filho à consulta médica agendada (fls. 131).
Por fim, não há nos autos prova de agendamento de procedimento 

cirúrgico em relação ao menor.
A revogação exigiria, pois, que não mais subsistissem os requisitos da 

preventiva, situação ausente no caso concreto, já que os fundamentos do 
decreto da prisão não foram abalados.

Ante o exposto, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva 
formulada em favor da denunciada AMANDA DA COSTA CAETANO.

Aguarde-se a instrução do feito.

O julgamento colegiado pautou-se na motivação a seguir (fls. 323/332):

O delito aqui versado é grave, em função da grande nocividade para o 
meio social que tal conduta acarreta. Ademais, como cediço, a manutenção 
da prisão cautelar depende de análise das circunstâncias que envolveram os 
fatos delituosos e das condições pessoais do agente. No caso, como se viu, 
há prova da materialidade da infração e indícios suficientes de autoria por 
parte da paciente, a qual, entrou em unidade prisional com expressiva 
quantidade de tóxico, com a finalidade de entregar ao seu companheiro, 
que lá estava recolhido e este por seu turno visava revendê-lo aos demais 
detentos, a revelar, ao menos por ora, ser necessária a manutenção da 
custódia dela para garantia da ordem pública, conveniência da instrução 
criminal e eventual aplicação da lei penal, nesse sentido já tendo decidido o 
Pretório Excelso (JSTF 170/350).

Por tais razões, é também inviável no caso a aplicação em benefício da 
paciente das disposições da Lei n° 12.403/2011.

(...)
Ressalte-se que o fato de ser a paciente primária, de bons antecedentes 

e ter filho menor não basta para elidir a custódia cautelar de agente 
envolvida em delito de tráfico de entorpecentes, haja vista a natureza 
hedionda desse crime e as sérias conseqüências que ele acarreta á 
sociedade.

Aliás, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar a autoridade impetrada 
assim se manifestou: 
"Convém frisar não haver nos autos a comprovação da imprescindibilidade 
da denunciada em relação aos cuidados com o infante (art. 318, inciso III, 
do CPP). Ainda há de se verificar estar Lucas Miguel sob os cuidados do 
avô paterno (fls. 121). Ainda, depreende-se dos documentos apresentados 
que já em julho do corrente ano, antes da decretação de sua prisão 
preventiva, a acusada não levou seu filho a consulta médica agendada (fls. 
131). 
Por fim, não há nos autos prova de agendamento de procedimento 
cirúrgico em relação ao menor. A revogação exigiria, pois, que não mais 
subsistissem os requisitos da preventiva, situação ausente no caso 
concreto, já que os fundamentos do decreto da prisão não foram abalados" 
(fl. 133).

Observa-se pelo conteúdo da decisão que, antes mesmo de ser presa 
pelo cometimento do delito aqui versado, a paciente demonstrou 
desinteresse pela saúde do filho, inclusive não se preocupando em levá-lo à 
consulta previamente agendada, ciente de que o reagendamento poderia 
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levar meses. Ademais, o menor, que já não é recém-nascido, está sendo 
assistido por seu avô paterno, residente na cidade de Ribeirão Preto.

(...)
Portanto, inexistindo o constrangimento ilegal invocado, pois a custódia 

da paciente é legítima, a única conclusão possível de se adotar é aquela que 
aponta no sentido da denegação da ordem impetrada.

Verifica-se que foi decretada a custódia provisória, fundamentalmente, em 

razão da expressiva quantidade de droga apreendida - 102,1 gramas de maconha -, bem como 

pelas circunstâncias em que se deu o crime, uma vez que a acusada tentava introduzir 

clandestinamente tais substâncias dentro de uma unidade prisional.

Ao que se afigura, debruçando-me sobre o caso concreto, a prisão provisória 

se sustenta, porque nitidamente vinculada a elementos de cautelaridade.

Nunca é demais lembrar que a prisão processual somente pode ser decretada 

em situações excepcionais, com fulcro em dados concretos. Nesse âmbito, vê-se que a 

decisão guerreada lastreou-se em elementos extraídos concretamente da conduta em tese 

perpetrada pela acusada.

Com efeito, a gravidade concreta foi alinhada como substrato para o 

encarceramento processual da ora paciente. 

Não se ignora que "ordem pública" é expressão deveras fluida, como lembra 

Tourinho Filho:

" 'Ordem pública' é fundamento geralmente invocável, sob diversos 
pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que 
esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite, à luz da 
Constituição, prisão provisória.

'Comoção social', 'perigosidade do réu', 'crime perverso', 
'insensibilidade moral', 'os espalhafatos da mídia', 'reiteradas divulgações 
pela rádio e pela televisão', 'credibilidade da Justiça', 'idiossincrasia do Juiz 
por este ou aquele crime', tudo, absolutamente tudo, ajusta-se à expressão 
genérica 'ordem pública'. E como sabe o Juiz que a ordem pública está 
perturbada, a não ser pelo noticiário? Os jornais, sempre que ocorre um 
crime, o noticiam. E não é pelo fato de a notícia ser mais ou menos extensa 
que pode caracterizar a 'perturbação da ordem pública', sob pena de essa 
circunstância ficar a critério da mídia... Na maior parte das vezes, é o 
próprio Juiz ou o órgão do Ministério Público que, como verdadeiros 
'sismógrafos', mensuram e valoram a conduta criminosa proclamando a 
necessidade de 'garantir a ordem pública', sem nenhum, absolutamente 
nenhum, elemento de fato, tudo ao sabor de preconceitos e da maior ou 
menor sensibilidade desses operadores da Justiça. E a prisão preventiva, 
nesses casos, não passará de uma execução sumária. Decisão dessa 
natureza é eminentemente bastarda, malferindo a Constituição da República. 
O réu é condenado antes de ser julgado. E se for absolvido? Ainda que haja 
alguma indenização, o anátema cruel da prisão injusta ficará indelével para 
ele, sua família e o círculo da sua amizade." (Manual de processo penal, 
São Paulo, Saraiva, 2006, pp. 614-615)
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A despeito dos reclamos doutrinários de interpretação restritiva da locução 

ordem pública, a jurisprudência desta Casa de Justiça tem-na admitido nas hipóteses em que o 

decisum se funda em elementos concretos dos autos.

Em verdade, outro não é o entendimento desta Corte, que considera a 

gravidade concreta do delito dado apto a engendrar a cautelaridade para a prisão processual.

Dessarte, estando o decreto prisional lastreado em elementos concretos 

colhidos dos próprios autos, não há imputar qualquer ilegalidade à custódia. Nesse sentido, 

confiram-se estes julgados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO 
PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar 
que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas 
se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela 
(periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. O Juízo de primeira instância apontou concretamente a presença dos 

vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando 

motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o réu 

cautelarmente privado de sua liberdade, ao ressaltar as 

circunstâncias que ensejaram a sua prisão em flagrante - apreensão 

de quantidade elevada de cocaína e maconha, balança de precisão, 

cartucho de arma de uso restrito, grande valor em dinheiro, 

simulacro de arma de fogo e arma branca.
3. Embora a defesa sustente que não foram individualizadas quais 

substâncias entorpecentes e armas pertenciam a cada um dos acusados, o 
decisum impugnado ressaltou que "todos os presentes compartilhavam o 
poder de fato sobre as drogas e armas, e os policiais informaram que a 
entrega da droga era feita pelos mesmos em motocicletas (uma delas no 
local, de propriedade de Rodrigo) e no Chevrolet (de propriedade de 
Valter)". Para afastar essa conclusão, seria necessária ampla dilação 
probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. Ordem denegada.
(HC 403.873/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 

TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO 
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE 
CONCRETA. QUANTIDADE E ESPÉCIE DA DROGA APREENDIDA. 
REITERAÇÃO DELITIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, 
em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 
do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração 
de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que 
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a impôs fez referência às circunstâncias em que foi efetuada a prisão 

do paciente, notadamente à grande quantidade de droga apreendida 

em seu poder (81 pedras de crack, dois tabletes de maconha e uma 
porção de substância análoga ao crack), além de uma arma de fogo. 
Merece registro, ainda, a informação contida no decisum de que o paciente 
é reincidente específico. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a 
necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Ordem denegada.
(HC 416.334/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 

SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 
PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 
384 DO CPP. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO 
COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO 
FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO 
DELITO. INGRESSO DE DROGA NO INTERIOR DE 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTIDADE DO MATERIAL 
TÓXICO APREENDIDO. GRAVIDADE DA CONDUTA INCRIMINADA. 
NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE 
PÚBLICA. RESGUARDO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. PRISÃO 
CAUTELAR DEVIDA E JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO 
DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, 
da alegação de violação ao disposto no art. 384 do CPP, sob pena de 
incidir-se em indevida supressão de instância, tendo em vista que a matéria 
não foi analisada no aresto combatido.

2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando 
demonstrado que se mostra necessária, dada a gravidade concreta da 
conduta incriminada, reveladora da ousadia do agente.

3. Caso em que o recorrente, a despeito da existência de forte 

vigilância no local, ingressou em penitenciária na posse de 

considerável quantidade de maconha, que seria entregue a um dos 

apenados daquela unidade prisional, tratando-se de conduta, em 

princípio, que já havia sido reiterada outras vezes, além do que há 

suspeitas de que a droga seria entregue a pessoas diversas, 

autorizando a pronta resposta estatal para o resguardo da ordem 

pública, especialmente da população carcerária.
4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, 

isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos 
suficientes a demonstrar a sua necessidade.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.
(RHC 74.360/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 22/09/2016, DJe 28/09/2016)

Desse modo, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da 

necessidade do encarceramento, penso ser inviável a liberação da paciente, visto que existente 

fundamentação idônea da cautelaridade.
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Entretanto, verifico que a hipótese é peculiar e evidencia manifesto 

constrangimento ilegal porque, conforme consta dos autos, a paciente é genitora de um filho 

menor, que conta com 1 ano de idade, o qual necessita de seus cuidados. O fato de estar o 

menor com seu avô não afasta a imprescindibilidade da presença da sua mãe. Mesmo porque, 

segundo a impetração, o avô trabalha e precisa deixar o infante com terceiros.

Nesse passo, a mãe é imprescindível aos cuidados da criança, sendo 

indiscutível a importância da presença materna para o bem estar físico e psicológico do 

infante. 

Estatui o artigo 318 do Código de Processo Penal, com redação dada pelo 

Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016):

"Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar 
quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) 

anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;"

Por evidente que a novel Lei veio à lume com o fito de assegurar a máxima 

efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente, insculpido 

no artigo 227 da Constituição Federal, bem como pelo feixe de diplomas normativos 

infraconstitucionais integrante de subsistema protetivo, do qual fazem parte o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança (Decreto n.º 99.710/1990), dentre outros.

No âmbito internacional, a Organização das Nações Unidas, em sua 65.ª 

Assembléia Geral, realizada em dezembro de 2010, aprovou as Regras das Nações Unidas 

para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas não Privativas de Liberdade para Mulheres 

Infratoras - Regras de Bangkok. 

No documento em questão restou expressamente assentada necessidade de se 

implementar no países membros "... alternativas ao encarceramento previstas nas Regras 

de Tóquio e levando em consideração as especificidades de gênero das mulheres e a 

consequente necessidade de priorizar a aplicação de medidas não privativas de 

liberdade àquelas que entraram em contato com o sistema de justiça criminal".

Como premissas norteadoras de políticas públicas e de interposição legislativa 

nos ordenamentos jurídicos do aludidos países, calha a transcrição da Regras 57 e 58, verbis:

"As provisões das Regras de Tóquio deverão orientar o 
desenvolvimento e a implementação de respostas adequadas às mulheres 
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infratoras. Deverão ser desenvolvidas, dentro do sistema jurídico do 

Estado membro, opções específicas para mulheres de medidas 

despenalizadoras e alternativas à prisão e à prisão cautelar, considerando 

o histórico de vitimização de diversas mulheres infratoras e suas 
responsabilidades de cuidado. 

Considerando as provisões da regra 2.3 das Regras de Tóquio, 
mulheres infratoras não deverão ser separadas de suas famílias e 
comunidades sem que se considere devidamente a sua história e laços 
familiares. Formas alternativas de lidar com mulheres infratoras, tais 

como medidas despenalizadoras e alternativas à prisão, inclusive à prisão 

cautelar, deverão ser empregadas sempre que apropriado e possível."

É nesse novo horizonte que se apresentam as inovações legislativas estatuídas 

pela referida Lei n.º 13.257/2016.

Nesse sentido, é de se invocar a iterativa orientação jurisprudencial deste 

Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, verbi gratia:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE PRISÃO 
DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 318, III E V, DO CPP. 
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela 
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de 
não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso 
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, 
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade 
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de 
ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal 
medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a 
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Não obstante a prisão preventiva da ora paciente tenha sido 
decretada diante da existência de uma condenação anterior pelo mesmo 
delito (tráfico de entorpecentes), revela-se viável substituir a custódia 
preventiva da paciente pela domiciliar (art. 318, III e V, do CPP), 
considerando a pequena quantidade de droga apreendida (11 pedras de 

crack) e tendo em vista que ela é mãe de três filhos menores - 11 

anos, 5 anos e 1 ano de idade (o primeiro com problemas psicológicos 

e a mais nova ainda em fase de amamentação), que estariam sob os 

cuidados da avó (precedentes).
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 

substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar (art. 318, 
incisos III e V, do CPP), ficando a cargo do em. magistrado singular a 
fiscalização do cumprimento do benefício.

(HC 365.458/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 
julgado em 15/12/2016, DJe 10/02/2017)
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HABEAS CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 
REINCIDÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA 
IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA MENOR DE 
6 ANOS. AMAMENTAÇÃO NO CÁRCERE. AUSÊNCIA DE RISCOS. 
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. Inexiste ilegalidade em vedar à condenada recorrer em liberdade 
quando restou presa cautelarmente durante toda a instrução criminal e o 
magistrado dissertou expressamente sobre a mantença dos requisitos à 
preventiva, em especial a periculosidade em face da reincidência específica.

2. Justificada a denegação da prisão domiciliar por valoração de 

critérios fáticos, afirmando não se fazerem presentes riscos à 

amamentação no cárcere, ou da imprescindibilidade da paciente para 

cuidados ao lactente, como exige o inc. III do art. 319 do CPP, 
descabe a revaloração probatória no habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.
(HC 263.790/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015)

HABEAS CORPUS. DECISÃO DE DESEMBARGADOR RELATOR 
QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR. SÚMULA 691/STF. 
SUPERAÇÃO. ARTIGOS 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 
11.343/2006. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 6 ANOS. 
PECULIARIDADES CONCRETAS. MEDIDA SUFICIENTE PARA A 
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Nos termos do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal 
Federal, "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas 
corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus 
requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar".

2. Tal impeditivo é ultrapassado somente em casos excepcionais, nos 
quais a ilegalidade é tão flagrante de modo a não escapar à pronta 
percepção do julgador, como na hipótese dos autos.

3. O juiz deverá substituir a prisão preventiva do acusado pela 

prisão domiciliar, quando o agente for imprescindível aos cuidados 

especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade e tal medida 
revelar-se útil e suficiente como alternativa à prisão ad custodiam.

4. No caso dos autos, a paciente não ostenta registros criminais, os 
contornos da sua participação delitiva não estão muito bem delineados e ela 
comprovou ser genitora de duas crianças, uma delas de um ano.

5. Assim, a prisão domiciliar deve ser deferida, por razões 
humanitárias, em decorrência da doutrina da proteção integral à criança e 
do princípio da prioridade absoluta, previstos no art. 227 da Constituição 
Federal, no ECA e, ainda, na Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n. 99.710/90, mesmo porque a 
medida cautelar revela-se adequada para a salvaguarda da ordem pública, 
diante das condições favoráveis que a paciente ostenta (primariedade e 
residência fixa) e das peculiaridades do caso, em que o juiz de primeiro 
grau não demonstrou ser a cautela extrema a única idônea a tutelar a ordem 
pública.

6. A violação da prisão domiciliar enseja o restabelecimento da prisão 
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preventiva, que também pode ser novamente aplicada pelo julgador, se 
sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 
substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

(HC 291.439/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 11/06/2014)

Embora não se desconheça opiniões doutrinárias em sentido contrário, tenho 

que a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui injunção 

legal inafastável, porquanto cabe ao magistrado, com vistas a resguardar a efetividade da 

prestação jurisdicional, aquilatar a suficiência e adequação da medida.

Discorrendo sobre as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, lecionam 

Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly:

"Essas situações denotam um caráter humanitário de incidência da 
prisão domiciliar e exigem prova idônea. Contudo, a prisão domiciliar não 
pode ser erigida a um direito subjetivo do investigado ou acusado, bastando 
a evidência de suas circunstâncias fáticas para ser aplicada. A medida deve 
observar as regras de adequação e necessidade previstas nos incisos I e II 
do art. 282 do CPP. Em outras palavras, se a prisão domiciliar for 
insuficiente para evitar, por exemplo, a prática de outras infrações penais 
ou prevenir eventual fuga da pessoa, não pode ser decretada pelo juiz, que 
deverá determinar o recolhimento do agente em um estabelecimento penal 
próprio. (...). Dependendo da gravidade do crime praticado e de suas 
circunstâncias ou mesmo da periculosidade do agente, que pode ser 
integrante de uma organização criminosa, é descabida a incidência da prisão 
domiciliar." (in Curso de Processo Penal, 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2012, p. 207)

Relevante salientar o recente julgamento do habeas corpus coletivo nº 

143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, assim ementado:

Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. 
DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA 
EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES 
SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS 
VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE 
REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES 
GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES 
PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. 
INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ- 
NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 
347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE 
COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. 
NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES 
DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. 
INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS 
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FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS 
DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À 
ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos 
problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais 
coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos 
vulneráveis.

II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica 
de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida 
como doutrina brasileira do habeas corpus.

III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do 
Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais 
competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no 
curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de 
sofrer coação ilegal.

IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 
580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na 
mesma situação processual.

V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder 
Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o 
Supremo Tribunal Federal prestigie remédios processuais de natureza 
coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da 
razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da 
prestação jurisdicional. 

VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve 
ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia 
ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo.

VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em 
que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em 
seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, 
nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) 
estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, 
privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim 
berçários e creches para seus filhos.

VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e 
irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e 
vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei 
penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de 
outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico 
vigente.

IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela 
incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à 
maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, 
como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a 
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das 
Nações Unidas.

X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a 
saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 
(alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), 
ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde 
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reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito 
formulado na impetração.

X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos 
Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser 
priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao 
encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja 
decisão condenatória transitada em julgado.

XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas 
igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências 
da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor 
determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes.

XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do 
Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele 
conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal.

XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a 
arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos 
hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções 
coletivas para problemas estruturais.

XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão 
preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das 
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres 
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos 
do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com 
Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), 
relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, 
enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados 
por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes.

XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, 
gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, 
bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica 
situação no território nacional, observadas as restrições acima.

Cabe destacar que o voto condutor daquele julgado da Suprema Corte 

explicitou a determinação de imediata aplicabilidade do entendimento pelos órgãos judiciais, 

verbis:

A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser 
comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive 
da Justiça Militar Estadual e federal, para que prestem informações e, no 

prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de 

modo integral as determinações estabelecidas no presente 

julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. 

(...)

Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para 

o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja 

é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da 

população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno 

cumprimento a esta ordem judicial.
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Dessarte, quando a presença de mulher for imprescindível a fim de prover os 

cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao 

magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do carcer ad custodiam 

pela prisão domiciliar, ex vi do artigo 318 do Código de Processo Penal, legando a medida 

extrema às situações em que elementos concretos demonstrem claramente a insuficiência da 

inovação legislativa em foco.

Imperioso, portanto, assegurar o direito do filho da paciente, afigurando-se 

razoável permitir que a acusada permaneça em cárcere domiciliar, ainda que, para tanto, seja 

necessário abrir mão de alguns poderes de cautela processual à disposição da persecução 

penal. Nesse sentido, seguem estes precedentes:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRISÃO DOMICILIAR. 
CABIMENTO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, 
em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 
do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração 
do que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a 
gravidade concreta da conduta, consubstanciada no fato de ter sido 
apreendida significativa quantidade de droga (3 tijolos de maconha). Assim, 
faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem 
pública.

3. De acordo com o teor do art. 227 da Constituição da República, a 
convivência materna é direito fundamental do filho da criança. Conforme o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e a  Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto n. 99.710/1990, é garantido à 
criança ser criada e educada no seio da família. Diante disso, o Estatuto da  
Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016) passou a estabelecer  um conjunto 
de ações prioritárias a serem observadas, com o fim de assegurar a máxima 
efetividade do princípio constitucional da proteção  integral à criança e ao 
adolescente, previsto nos diplomas anteriores, dispondo, assim, sobre a 
prisão domiciliar para esses fins.

4. Na hipótese, a paciente é mãe de uma criança de 7 anos de 

idade e, provavelmente, de outra, com aproximadamente 1 ano de 

idade, porquanto estava grávida no momento da impetração, razão 

pela qual faz jus à prisão domiciliar por razões humanitárias, diante 

das peculiaridades do caso concreto.
5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão 

preventiva pela domiciliar.
(HC 362.700/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, 

SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS 
OPERANDI DELITIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS 
CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
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OCORRÊNCIA. PACIENTE GENITORA DE QUATRO FILHOS. IDADE  
DO  MAIS  NOVO: DOIS ANOS. CRIANÇA QUE NECESSITA DE SEUS 
CUIDADOS.  PAI FALECIDO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO 
DA PROTEÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados 
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em 
elementos extraídos da conduta perpetrada pela acusada, quais sejam, o 
modus operandi delitivo e as circunstâncias do crime, demonstrando a 
necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

2. Por evidente que a nova redação do artigo 318, inciso V, do Código 
de Processo Penal, dada pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 
13.257/2016), veio a lume com o fito de assegurar a máxima efetividade ao 
princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente, 
insculpido no artigo 227 da Constituição Federal,  bem como no feixe de 
diplomas normativos infraconstitucionais integrante de subsistema 
protetivo, do qual fazem parte o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto 
nº 99.710/1990), dentre outros.

3. Quando a presença de mulher for imprescindível a fim de 

prover os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, cabe ao 

magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do 
carcer ad custodiam pela prisão domiciliar, legando a medida extrema 

às situações em que elementos concretos demonstrem claramente a 

insuficiência da inovação legislativa em foco.
4. Ordem concedida, a fim de substituir a segregação preventiva da 

paciente pela prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do 
Código de Processo Penal, ficando a cargo do Magistrado singular a 
fiscalização do cumprimento do benefício, com a advertência de que a 
eventual desobediência das condições da custódia domiciliar tem o condão 
de ensejar o restabelecimento da constrição preventiva.

(HC 357.470/RS, de minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 
18/08/2016, DJe 29/08/2016)

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo, de 

ofício, a ordem, ratificando a liminar outrora deferida, a fim de substituir a segregação 

preventiva da paciente pela domiciliar - Processo n.º 0000320-72.2017.8.26.0578, da Vara 

Única de Ipauçu/SP -, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, 

ficando a cargo do Magistrado singular a fiscalização do cumprimento do benefício, com a 

advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar tem o 

condão de ensejar o restabelecimento da constrição preventiva.

É como voto.
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Número Registro: 2017/0294166-2 PROCESSO ELETRÔNICO HC 424.751 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00003207220178260252  00003207220178260578  22141463820178260000  
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EM MESA JULGADO: 13/03/2018

Relatora

Exma. Sra. Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : LUCAS GABRIEL PEREIRA 
ADVOGADO : LUCAS GABRIEL PEREIRA  - SP297308 
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : AMANDA DA COSTA CAETANO (PRESO)
CORRÉU    : LEANDRO RODRIGUES SILVA 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e 
Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus e, por maioria, 
concedeu, ordem de ofício, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Vencidos os Srs. 
Ministros Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha Palheiro, que concediam ordem de ofício em 
maior extensão.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com a Sra. Ministra 
Relatora.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Senhor 

Presidente, divergirei.

Concedo a ordem de habeas corpus, em maior extensão, impondo, no 

lugar da prisão, uma outra cautelar: ou seja, proibiria o acesso dela ao presídio, 

como tenho feito em situações semelhantes.

No caso, o que observo aqui é que a droga é maconha e a quantidade 

não é relevante – 102 g. É tráfico? É. No entanto, o fato de ser um tráfico não 

autoriza, por si só, a prisão, considerando estas peculiaridades: a quantidade, o 

tipo de droga e, também, a ausência de indicação de incidentes anteriores.

Vou um pouco além e concedo a ordem de habeas corpus para 

substituir a prisão por medidas cautelares: comparecimento em juízo e a proibição 

de acesso não só a esse presídio como a qualquer estabelecimento prisional.
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